Za cznik nr 1

Załącznik nr 2
do Zarz dzenia Nr 33/2018
Do Zarządzenia nr 7/2019 Prezesa Zarządu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne
du roku
Prezesa
Zarz 2019
„AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu z dnia
13 stycznia

Spó ki Celowej
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Wa brzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne
AKCJI „KARNAWAŁOWE NOCNE PŁYWANIE”
„AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wa brzychu
z dnia 10 pa dziernika 2018 roku

Imię ……………………………….………………………………………………………………….………

Nazwisko ..…………………………….……………………………………………………………….….
Regulamin Akcji promocyjnej „KARNAWAŁOWE NOCNE PŁYWANIE”
Telefon kontaktowy..………………………….…………………………………………………….…

„Akcj ”) odbywa si na terenie Parku
1. Akcja promocyjna „Karnaw owe NOCNE P YWANIE” (zwana dalej
Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej ……………………………………………………….. *)
Wodnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” w Wa zychu, ul. Ratuszowa 6.
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i odb *)zie si w dniu 15 luty 2019 roku w godzinach
od 21:00 do*)0:00 (23:59).
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„AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl,
ce ochrony
danych
osobowych (RODO), wed g wzoru stanowi cego z
nik
zdrowotnych
dotycztradycyjnej
w celu wymianyoraz
korespondencji
papierowej
lub droga teleinformatyczną.
2)
Podaję dane osobowe
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do niniejszego
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3)
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
zani
do przestrzegania regulaminu Parku Wodnego i Saunarium, z
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zastrze eniem odst pstw, o których mowa w ust. 6-8.
(podpis osoby składającej oświadczenie)
* właściwe wypełnić

